Gdańsk, 06.09.2017 r.

Dekpol S.A. prezentuje nową aplikację
na targach nieruchomości w Gdyni
W miniony weekend Dekpol S.A. przedstawił swoją bogatą ofertę mieszkań podczas targów
nieruchomości w hali Gdynia Arena. Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania
najnowszej aplikacji, która pozwala zwiedzić nową inwestycję spółki Verano Residence w Juracie
na Półwyspie Helskim.

Targi, które odbyły się w dniach 2 i 3 września w Gdyni, przyciągnęły rzesze klientów
zainteresowanych zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym. Oferta Dekpol S.A., która obejmuje
mieszkania i apartamenty zarówno w segmencie popularnym, jak i premium, spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wśród prezentowanych inwestycji znalazły się m.in.
gdańskie projekty - Osiedle Zielone, Jaworowe Wzgórze, Osiedle Młoda Morena i Młoda Morena
Park, a także Osiedle Na Fali w Gdyni i Nowe Rokitki Park w Tczewie. Duża w tym zasługa
przemyślanych koncepcji każdej inwestycji oraz stoiska Dekpol S.A., które specjalnie dla potrzeb
targów zaprojektował ceniony projektant Jan Sikora.
Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się najnowszy projekt w portfolio Dekpol S.A. kameralny apartamentowiec Verano Residence w Juracie. Każdy zainteresowany mógł dokładnie
zwiedzić inwestycję, dzięki specjalnej aplikacji stworzonej przez firmę Workroom. Aplikacja

wykorzystująca technologię 3D pozwala wejść do każdego apartamentu, obejrzeć je pod każdym
kątem, w tym sprawdzić plan mieszkania, jego nasłonecznienie, a nawet poznać najbliższą okolicę.
Film pokazowy, prezentujący aplikację, można obejrzeć na fanpage Dekpol S.A. prowadzonym na
portalu Facebook: https://www.facebook.com/Dekpol.mieszkania/. W najbliższym czasie aplikacja
będzie także prezentowała również inwestycję Grano Residence – czyli najnowszą inwestycję Dekpol
S.A. realizowaną na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Aplikacja będzie dostępna w infokioskach w
Hotelu Almond i Hotelu Number One.

***
Dekpol S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Firma powstała w 1993 r. Posiada
nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej
działalności zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej powierzone
zadania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Działalność Dekpol opiera się na trzech głównych
segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa.
Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji
obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony
środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Prężnie rozwijającym się sektorem jest
Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol S.A.
jest również producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje m.in. z
CAT, Doosan Bobcat, Volvo i Komatsu. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej
Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wykonywania
konstrukcji stalowych firma jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj łyżki. Trzecim dynamicznie rozwijanym
segmentem Dekpol S.A. jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej.
Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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